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Zijn economische verdiensten zijn nooit het onderwerp van een speciale studie 
geweest. Wellicht iets voor één onzer jonge economen met belangstelling voor 
natuurlijke historie, om daaraan eens zijn krachten te wijden. Deze studie zou hem 
in contact brengen met vrijwel alle toenmaals bestaande welvaartsbronnen van 
Zweden. Van landbouw en veeteelt via visserij en ambacht tot de toen al hoog 
ontwikkelde mijnindustrie, want LINNAEUS was veelzijdiger dan. welke andere 
medicus in zijn tijd ook. Ik zeg medicus, want zijn eigenlijke beroep was huis-
dokter en hij oefende zijn „gouden praktijk" te Stockholm uit, totdat hij pro-
fessor werd. 

Resumerend kunnen we vaststellen, dat we aan LINNAEUS niet alleen onze 
nomenclatuur en het sexuele systeem der planten, maar nog vele andere zaken te 
danken hebben, die in de meest uiteenlopende disciplinen bevruchtend op latere 
generaties hebben ingewerkt. 

Summary 

Discussion of  LINNAEUS'  merits for medical science, geology, zoology and 
botany, for mining and economics. 

Rotterdam, Lumeystraat 7c. 

Verslag der 42e, 43e, 44e en 45e Vergadering van de 

Afdeling voor Toegepaste Entolnologie 

door 

F. J. OPPENOORTH, Secretaris der Afdeling 

De 42e bijeenkomst werd gehouden op dinsdag 7 april 1959 in het Departe-
ment van Landbouw te 's-Gravenhage. Aanwezig waren 23 leden en 8 introducés. 

De heer W. J. Maan sprak over „Het gebruik van vliegtuigen in land- en bos-
bouw in Europa en elders". Mej. M. C. Kerssen behandelde „De bestrijding van 
insekten met behulp van vliegtuigen in Nederland". Het lag in de bedoeling na 
deze inleidingen een excursie te maken naar het vliegveld bij Rotterdam om enige 
demonstraties bij te wonen, maar de weersgesteldheid maakte dit onmogelijk. 

In plaats hiervan werden 3 films vertoond, welke ons welwillend door de 
eigenaars ter beschikking waren gesteld, nl.:  „The  Swathmaster" van het Euro-
pees Landbouw-luchtvaart Centrum, „Spuitproeven met een  helicopter  in de land-
bouw" van de Shell en „Research en leven" van de N.V. Agrochemie. 

De 43e bijeenkomst werd gehouden op dinsdag 3 november 1959 in de Plan-
tenziektenkundige Dienst te Wageningen. Aanwezig waren 56 leden en 5 intro-
ducés. 

De heer A. D. Voute sprak over „Harmonische insektenbestrijding", de heer 
H. J. de Fluiter over „Harmonische insektenbestrijding in de praktijk". Onder 
harmonische bestrijding wordt verstaan een methode, waarbij niet eenzijdig van 
chemische middelen gebruik wordt gemaakt, maar ook zoveel mogelijk van bio. 
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logische. Hierdoor wordt een plaag weliswaar dikwijls niet geheel uitgeroeid, 
maar door de regulerende werking van de biologische factoren blijft zij soms toch 
beneden het „kritisch niveau", waarmede de schade wordt aangeduid, die toelaat-
baar is. De ligging van dit niveau is sterk afhankelijk van de cultuur, b.v. voor 
een bos veel hoger dan voor een bloemenkas. 

Hierna sprak de heer J. W. Hes over „Invasies". Hij behandelde verschillende 
voorbeelden, waarbij de verspreiding van organismen buiten hun oorspronkelijk 
areaal voor de mens ernstige gevolgen had. 

Ten slotte sprak de heer P. H. van de Pol over „Het gebruik van indicatie-
methoden voor het vaststellen van de areaal-uitbreiding van enige schadelijke in-
sektesoorten". 

De 44e bijeenkomst werd gehouden op 24 februari 1960 in het Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie te Leiden. Aanwezig waren 40 leden en 8 introducés. 

Allereerst was aan de orde de verkiezing van een voorzitter in verband met het 
verstrijken van de 5-jarige bestuursperiode van Dr. F. E. Loos)Es. Gekozen werd 
Dr. H. J. DE FLUITER, die door het bestuur candidaat was gesteld. 

De vergadering stond geheel in het teken van de entomologische problemen in 

de tropen. De heer P. A. van der Laan sprak over „Problemen der insekten-
bestrijding in de katoencultuur in de Soedan". De heer W. J. Maan behandelde 
„De Soedan, land en volk, en enkele entomologische problemen". De heer C. F. 
A. Bruyning besprak „Myiasis, aantasting van de mens door vliegen, o.a. in Su-
riname", mede aan de hand van de door hem persoonlijk met deze ziekte opge-
dane ervaring. De heer J. G. Betreur ten slotte had als onderwerp „Een en ander 
over Colombia (Z. Am.) en enkele entomologische opmerkingen over cultures 

aldaar". Hij legde speciaal de nadruk op een vergelijking tussen Colombiaanse en 
Indonesische cultures en gewoonten. 

De 45e bijeenkomst werd gehouden op 29 juni 1960 in Hotel van Gijtenbeek 

te Zwolle. Aanwezig waren 30 leden en 10 introducés. 
De heer A. F. H. Besemer sprak over „De epidemiologie van Diprion pint. 

De heer H. J. de Fluiter behandelde „Bestrijdingsmogelijkheden van Diprion-
plagen". Vervolgens hield de heer D. Doom een voordracht: „Iets over de bio-
logie van enige voor de bosbouw belangrijke Diprion-soorten, in het bijzonder 
van D. pallidum". D. pallidum komt voor in gemengde plagen samen met D. 
pini. Hij geeft de voorkeur aan jonger bos. 

In aansluiting op deze inleidingen werd een excursie naar Dalfsen gemaakt, 

waar op het landgoed Rechteren een aantasting van Diprion pallidum werd be-

zichtigd. Hier was o.a. de parasitering van larven en cocons waar te nemen. 

Verslag der 46e Vergadering van de Afdeling voor 
Toegepaste Entomologie 

door 
A. POST 

De 46e bijeenkomst der Afdeling werd gehouden op 21 september 1960 op 
het Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond te Wilhelminadorp. 




